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Zamawiający: 

Gmina Wodzierady 

Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady 

reprezentowana przez: 

Renatę Szafrańską – Wójt Gminy Wodzierady 

 

 

 
 

 

 

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludowinka i Chorzeszów” 

  

 

 

 

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, 

prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Zatwierdziła: 

              Renata Szafrańska 

        Wójt Gminy Wodzierady 

 

 

 

 

Zatwierdzono:  

Wodzierady, lipiec 2020r.   
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I. ZAMAWIAJĄCY 

  

Gmina Wodzierady, reprezentowana przez: 

Renatę Szafrańską – Wójt Gminy Wodzierady 

Siedziba Zamawiającego: 

Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady 

tel. (0-43)677-33-22, faks (0- 43)677-33-15 

NIP: 831-156-61-10, REGON: 730934559 

Adres internetowy: http://www.wodzierady.pl 

e-mail: urzad@wodzierady.pl 

Wydział prowadzący postępowanie: 

Referat ds. komunalnych w Urzędzie Gminy Wodzierady, tel. 43-677-49-71. 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludowinka i 

Chorzeszów” 

 

1. Podstawą realizacji robót jest pozwolenie na budowę – znak: AB 6740.1.375.2019.JO91 z 

dnia 01.06.2020r. 

2. Roboty budowlane będą prowadzone w granicach pasa drogowego – włączenie sieci będzie 

dokonane w miejscowości Hipolitów w działce nr 233, oraz poprowadzone przez działki 

nr : 327, 272, 281, 311, 327, 100 obręb Chorzeszów. Rejon prac należy oznakować zgodnie 

z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, opracowanym przez 

Wykonawcę i zatwierdzonym przez zarządcę drogi w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego. 

Zakres prac w ramach niniejszego zadania zgodnie z załączonym projektem i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować i zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty 

osnowy geodezyjnej i zasuwy zaworów wodociągowych. Roboty w promieniu 1.5m od tych 

urządzeń należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb technicznych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki 

nr 5 i 6 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do 

wyliczenia ceny ofertowej – załącznik nr 4. 

 

Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 5 i 6 do zapytania ofertowego użyte są znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza 

ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one 

zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 5 i 6 do 

zapytania ofertowego. 
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Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych powyżej stanowią 

załączniki: 

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót  

oraz pozostałe załączniki.  

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie stanowiącym przedmiot 

zamówienia. 

Wykonawca zapewnia kierownika robót ze stosownymi uprawnieniami po wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy 

od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania bez uwag protokołu końcowego.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez wybrania 

którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:  

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

2) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.  

3) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

4) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego.  

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu do oferty należy dołączyć 

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Powyższy dokument nie może być wystawiony 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenia w zakresie wskazanym powyżej.  

 

2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu.  
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Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika. 

Inne wymagane dokumenty:  

- podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3,   

- wypełniony przedmiar robót (kosztorys ofertowy) - Załącznik nr 4, 

 

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 

30.09.2020r.  

 

V. WYNAGRODZENIE  

 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto. 

Rozliczenie wykonanych prac nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego. 

Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

przelewem na konto Wykonawcy po uprzednio dokonanym, bezusterkowym odbiorze 

końcowym robót.  

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi 

wykonawcy oraz opisem: „Oferta na wykonanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Ludowinka i Chorzeszów” 

 i złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Wodzieradach, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, 

pokój nr 7, lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 28.07.2020r. do godziny 

11:00 (uwaga: liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego). 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.07.2020 roku o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego. 

W celu zachowania poufności oferty zaleca się umieszczenie jej w nieprzejrzystej, zamkniętej 

kopercie opisanej w sposób następujący: 

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludowinka i Chorzeszów”. 

Nie otwierać przed 28.07.2020r. przed godz. 11:15. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa. 

 

VIII. KLAUZLA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO. 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wodzierady, Wodzierady 24, 

98-105 Wodzierady, NIP: 831-156-61-10, REGON: 730934559; 
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 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wodzierady jest Piotr Wojtowicz,  

IOD@wodzierady.pl  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Ludowinka i Chorzeszów” 

  postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa 

Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 

1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub 

wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO ***; Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

mailto:IOD@wodzierady.pl
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IX. ZAŁĄCZNIKI  

 

- Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy  

- Załącznik Nr 2 – Wzór umowy  

- Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

- Załącznik Nr 4 – Przedmiar robót 

- Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa 

- Załącznik nr 6 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

              


